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Pavi mentos de concreto (Parte 11*)

Marcia Rocha Pitta
Engenheiro civil, professor e assessor ttcnico da ABCP (Associa~iio Brasileira de Cimento Portland)

Materiais
Os pavimentos de concreto sao estruturas sujeitas a a<;ao de

agentes mecanicos e ambientais cujos efeitos podem ser de grande
severidade, exigindo-lhes e!evadas resistencias mecanicas, de modo
a garantir-lhes a durabilidade. A e!evada re!a<;ao entre area e
volume e as condi<;oes peculiares de concretagem de urn pavimento
requerem urn concreto duro, de consistencia seca, mas com
trabalhabilidade que Ihe permita, em fun<;ao do tipo de equipamen-
to empregado, resultar homogeneo, denso e de grande
impermeabilidade. 0 concreto de pavimentos deve ser dosado
exclusivamente por metodo experimental, sempre considerando
os requisitos de alta resistencia mecanica, baixa re!a<;ao agua/
cimento, con sumo minima de cimento, dimensao maxima caracte-
ristica do agregado, consistencia seca e trabalhabilidade.

o dimensionamento dos pavimentos de concreto usa-se a
resistencia caracteristica a tra<;ao na flexao, fCIMk (impropriamente
chamada de modulo de ruptura), determinada e'm corpos-de-prova
prismaticos, com carga nos ter<;os do vao, a moldagem e 0 ensaio
obedecendo as normas NBR 5738 e BR 12142, respectivamente.
Os valores de fCIM,kvariam de3,8 MPa a 5,0 MPa, podendo aparecer
maiores valores em projetos de pavimentos de aeroportos de
grande porte ou pavimentossujeitos a cargas especiais, forte abrasao
e nos pavimentos "whitetopping" ultradelgados, casas em que
podem superar os 5,5 MPa.

£. usual 0 emprego de corre!a<;oes entre as resistencias a tra<;ao na
flexao (fCIM)e a compressao simples (f) do concreto, pe!as dificulda-
des do ensaio de tra<;ao na flexao e pOl' serem os mt'todos de dosagem
do concreto fundamentados no ensaio de compressao simples,
Contudo, qualquer corre!a<;ao matem<itica entre as resistencias care-
ce de abrangencia universal, nao se podendo aplica-las indiscri-
minadamente, a nao ser para fins de pre-dimensionamento. Sugere-
se adotar uma das seguintes equa<;oes (resistencias em MPa):

fC= 0,82 (fCIM+ 1,4) 2 - Lobo Carneiro
fc= K (felM) 2 - American Concrete Institute

0,423 K3 0,22)
fc= (fcIM/O,56 )1,67 - Associa<;ao Brasileira de Cimento Portland

A fixa<;ao da resistencia a compressao para a dosagem do concre-
to deve obedecer aos criterios da NBR 7583, para urn quantil de
20%:

em que fCje a resistencia a compressao de dosagem e fck e a
resistencia caracteristica a compressao.

Quando nao se conhecer 0 desvio padrao da fonte de produ<;ao
do concreto, pode-se usar os seguintes valores: produ<;ao assistida
por pro fissional habilitado e especializado em tecnologia do con-
creto, materiais medidos em massa, controle frequente e preciso da
umidade dos agregados e garantia de homogeneidade dos mate-
riais: 5 = 4,0 MPa ; todas as condi<;oes anteriores obedecidas, com
exce<;ao da dosagem dos agregados, feita em volume, e sem garantia

de manuten<;ao da homogeneidade dos materiais: 5 = 5,5 MPa;
cimento medido em massa, agregados em volume e corre<;ao da
quantidade de agua em fun<;ao da umidade da areia simplesmente
estimada: 5 = 7,0 MPa.

As resistencias de dosagem referem-se a idade de 28 dias, E
corrente, entretanto, adotar a dosagem ate os 90 dias, em casas de
pavimentos cujo carregamento seja muito bem controlado ou de
pequena monta nos primeiros tempos de utiliza<;ao, E perfeitamen-
te viave! abrir 0 pavimento ao trMego antes que se alcance a
resistencia de projeto, bastando que se verifiquem os possiveis
efeitos estruturais negativos que 0 carregamento precoce possa
acarretar.

A re!a<;ao agua/cimento deve ser a mais baixa possive! e a
consistencia compative! com tipo e capacidade do equipamento de
constru<;ao. Os valores maxim os para a re!a<;ao agua/cimento sao
estabe!ecidos levando em conta 0 requisito de durabilidade, a
consistencia e a trabalhabilidade. Em condi<;oes moderadas, rigo-
rosas e severas de exposi<;ao, a re!a<;ao agua - cimento maxima deve
ser igual a 0,55, 0,50 e 0,45, respectivamente.

o valor do abatimento de tronco de cone e fixado em fun<;ao do
tipo de equipamento de constru<;ao do pavimento: equipamento
reduziclo e equipamento sobre formas-trilhos, abatimento maximo
cle 50 mm ± 10 mm; equipamento de formas deslizantes, 20 mm ±

10 mm. A meclida da consistencia de concretos mais cluros pocle ser
feita por metodos de ensaio clinamicos, como VeBe (0 mais co-
mum), caixa de Waltz, remoldagem de Powers e outros.

A trabalhabilidade clo concreto, propriedade que Ihe permite ser
transportado, lan<;aclo, clistribuido, adensaclo e acabado sem sofrer
clanos quanto a homogeneidade cia massa, a resistencia mecanica e a
clurabiliclacle do material enclureciclo, clepencle cia dimensao maxima
caracteristica clo agregaclo grauclo, clo teor cle argamassa, do consumo
cle cimento e cia consistencia do concreto. E fun<;ao, pOl'tanto, cle
parametros fixaclos no projeto (climensao maxima do agregaclo,
espessura cle concreto), nas especifica<;oes gerais de constru<;ao
(consumo de cimento, consistencia) e no metoclo de dosagem (teor
cle argamassa, consistencia). A partir clesses clados basta ajustar a
trabalhabiliclacle aos padroes clesejados, pe!a observa<;ao cia massa
fresca, cujo aspecto e plasticiclacle orientarao as eventuais moclifica-
<;oes clo teor de argamassa e cia rela<;ao agua/cimento.

Quaisquer dos tipos e classes cle cimento Portlancl normalizaclos
no Brasil sao utilizaveis em concretos de pavimentos. Deve-se levar
em conta, entretanto, que 0 comportamento cle urn concreto
especifico variara com as caracteristicas inclivicluais de cada tipo de
cimento usado, principalmente no que respeita a resistencia meca-
nica, a consistencia, a exsuda<;ao de agua e, nao menDs importante,
a economia. Nesse ponto verifica-se a importancia da dosagem
racional, que possibilitara compara<;oes experimentais decisorias
entre urn e outro tipo e classe de cimento disponiveis na obra, Nao
ha tambem restri<;oes quanto a cimentos com os quais 0 desenvol-
vimento de resistencia seja mais lento, visto que e possivel garantir
no prazo especificado a resistencia, pe!o emprego de procedimen-
tos apropriados de cura ou de aditivos e adi<;oes adequados.

Com re!a<;ao aos agregados, a areia natural quartzosa e 0 agrega-
do miudo mais indicaclo, embora areias artificiais tambem venham



sendo empregadas com sucesso em pavimentos, desde que prove-
nientes do britamento de rochas nao alteradas.

A dimensao maxima caracteristica do agregado miudo I.' de 4,8
mm. Deve ser obedecida a BR 7211, sugerindo-se a adoc;ao das
granulometrias das Zonas 2 e 3, denominadas fina e media, sempre
que possive!. A ocorrencia de areias da Zona 4 (grossas) I.' reduzida
e seu uso no concreto de pavimentac;ao deve ser acompanhado de
correc;oes da porosidade, com 0 emprego de incorporadores de ar,
por exemplo. As areias da Zona 1 (muito finas) requerem, para
economia de custo do concreto, ajuste com areias artificiais ou
aditivos plastificantes.

o agregado graudo pode ser 0 pedregulho ou a pedra britada
proveniente de rochas estaveis, ou a mistura de ambos, com
gradac;ao entre 50 mm e 4,8 mm. A dimensao maxima caracteristica
a adotar I.' func;ao da espessura de concreto, recomendando-se que
nao exceda a 1/4 desta, nem a 50 mm, obedecido 0 valor menor. 0
agregado graudo deve ter preferencialmente dimensoes e forma
regulares, arestas bem definidas e superficie rugosa, que facilite a
aderencia pasta-agregado. Os seixos rolados naturais tern sido
utilizados comumente, embora possam exigir consumos de cimen-
to mais elevados.

A titulo exclusivamente de informac;ao mostra-se, no Quadro 1,
urn exemplo de faixa granulometrica recomendada igualmente nos
EUA e na Alemanha.

Quadro 1 - Faixa granulometrica recomendada pela AASHTO M 43-
82 e pelo Forschungsgeselschaft fiir das Strassenwesen e. V., para
agregado graudo com dimensao maxima caracteristica de 38 mm

Peneira ABNT
(mm)

38
19
9,5
4.8

Porcentagem passando,
em massa (%)

95 - 100
35 - 70
10 - 30
0-5

A agua devera ser isenta de teores prejudiciais de substancias estra-
nhas, presumindo-se satisfatorias as aguas potaveis e as que ten ham pH
entre 5,0 e 8,0. Os limites maximos para as substancias deleterias
potenciais deverao obedecer ao especificado na Referencia 1.

Os aditivos quimicos podem ter importante ac;ao na melhoria
das condic;oes de trabalhabilidade, na diminuic;ao da retrac;ao e da
permeabilidade, no aumento da resistencia mecanica e na durabi-
lidade do concreto. Nos pavimentos de concreto os mais comuns
sao os redutores de agua (tambem conhecidos como plastificantes),
os incorporadores de ar e os aceleradores de endurecimento. De
forma geral, no concreto fresco os redutores de agua melhoram a
trabalhabilidade, possibilitando a reduc;ao da relac;ao agualcimen-
to; os incorporadores de ar melhoram a trabalhabilidade e reduzem
a exsudac;ao, a retrac;ao e a segregac;ao; e os aceleradores de
endurecimento diminuem 0 tempo de pega, aumentam a retrac;ao
e 0 calor de hidratac;ao. No concreto endurecido, os primeiros
aumentam a resistencia mecanica aos 28 dias e a resistencia ao
desgaste; os segundos melhoram a resistencia ao ataque de aguas
agressivas, diminuem a absorc;ao e a permeabilidade e pod em
reduzir a resistencia mecanica ao desgaste; e os ultimos conferem
maior resistencia mecanica nas primeiras idades, embora possam
diminui-Ia levemente nas idades posteriores.

Tem-se tirado born proveito do emprego de adic;oes aos concre-
tos de pavimentos, como a silica ativa, as fibras de ac;o, polipropileno
e outros. Cada uma delas tern suas caracteristicas peculiares de
atuac;ao e efeitos e devem ser adotadas sempre tendo em vista as
necessidades particulares do caso,

a ac;o para as barras de transferencia I.' obrigatoriamente liso. As
barras de ligac;ao devem ser preferencialmente de ac;o especial, 0 que
I.' tambem pratica usual para armaduras com e sem func;ao estrutural.

a material selante de juntas devera ser aderente ao concreto,
resistente a infiltrac;ao de agua, a penetrac;ao de solidos e a ac;ao
solvente de combustiveis, oleos e outras substancias agressivas.
Pode ser vazado a quente, a frio ou pre-moldado. Selantes a quente
sao os mastiques elastic os bicomponentes, associac;oes de urn
liquido viscoso (por exemplo, alcatroes, asfaltos de baixa penetra-
c;ao e emulsoes asfalticas cationicas) e urn filer (cimento Portland
hidratado, cal apagada, calcario pulverizado etc.). Selantes a frio
sao produtos industrializados, no maximo bicomponentes, aplica-
veis a temperatura ambiente, tendo como constituinte basi co resi-
nas epoxilicas, polissulfetos organicos, uretanos, silicones ou
polimercaptanos. Selantes pre-moldados sao os poliuretanos,
polietilenos, poliestirenos, as cortic;as e as borrachas.

Podem ser empregados como materiais para cura do concreto,
isolada ou combinadamente, agua, tecidos, lenc;ois plasticos e de
papel betumado ou alcatroado, compostos quimicos capazes de
formar pelicula plastica e materiais arenosos mantidos permanen-
temente umedecidos; em situac;oes criticas de ventos e insolac;ao,
deve-se complementa-Ios com coberturas moveis de lona. A agua
devera ser limp a e nao conter substancias que possam prejudicar a
hidratac;ao do cimento. as tecidos, em geral, sao de juta, canhamo
ou algodao e deverao ser limpos, absorventes, sem furos ou rasgoes
e pesar 0,2 kglm2, no minimo. as lenc;ois plasticos e de papel
betumado devem ser flexiveis, com espessura de 0,5 mm, no
minima, e devem pesar 200 glm2 , pelo menos. as compostos
quimicos devem ter pigmentac;ao branca ou bem clara. as materi-
ais granulares podem ser areia ou po-de-pedra mantidos umedeci-
dos, seu usa ficando restrito a obras de pequeno porte,

Se especificados no projeto, 0 isolamento e a impermeabilizac;ao
da fundac;ao do pavimento (subleito ou sub-base) podem ser
conseguidos com 0 emprego de lenc;ol plastico, papel betumado ou
pintura betuminosa - esta podendo ser executada com emulsoes
asfalticas cationicas de ruptura rapida ou de ruptura media.

Preparo da funda9ao do pavimento
As operac;oes de preparo da fundac;ao do pavimento consistem de tres

fases: regularizac;ao e compactac;ao do subleito, construc;ao de sub-base
(se houver) e impenneabilizac;ao e isolamento da fundac;ao. Na prepa-
rac;ao do subleito os solos inadequados, de alta expansibilidade ou indice
de suporte California (CBR) igual ou inferior a 2%, deverao ser removi-
dos ate uma profundidade de 50 cm a 60 cm. Recomenda-se que 0 grau
de compactac;ao do subleito, de aterros ou reforc;o do subleito seja de
95%, no minimo, considerada a energia nonnal de compactac;ao.

Quando ocorrem suporte heterogeneo ou inconstante, presenc;a
no subleito de finos plasticos ou de solos muito suscetiveis a
variac;oes volumetricas, regiao umida ou sujeita a epocas de gran-
des chuvas, cargas elevadas ou de trafego intenso, 0 projeto em
geral especifica a construc;ao de uma sub-base estavel, de material
nao bombeavel e nao erodivel. As func;oes, tipos e especificac;oes da
sub-base, importantissimas por ajudar a garantir 0 born comporta-
men to e a durabilidade do pavimento como urn todo, sao expostas
e discutidas na Referencia 2. Quanto mais lisa e desempenada a
superffcie da sub-base, menores serao os riscos de fissurac;ao do
concreto devida a restric;ao de sua movimentac;ao por retrac;ao, nas
primeiras horas apos a concretagem. Para que a fundac;ao nao
absorva a agua de amassamento nem impec;a a movimentac;ao
horizontal do concreto causada pela retrac;ao inicial, pode-se colo-
car sobre a fundac;ao terminada lenc;ois de plastico ou de papel
betumado ou, se a superficie acabada for fechada elisa, aplicar-Ihe
uma pintura betuminosa, com taxa entre 0,8 11m2 e 1,6 11m2.



Figura 1

Equipamento reduzido de concretagem com f6rmas fixas laterais

Equipamentos de constru9ao
Dispae-se de tres tipos de equipamentos de construc;;ao de

pavimentos de concreto: equipamento reduzido, equipamento so-
bre farmas-trilhos e equipamento de farmas deslizantes.

Entende-se como equipamento reduzido (Figura 1) de
concretagem 0 que utiliza farmas fixas de contenc;;ao lateral do
concreto, preferencialmente metalicas; vibradores de imersao; re-
gua vibratoria, com motor a gasolina e de deslocamento manual;
regua acabadora de madeira; e serra de disco diamantado. A
produc;;ao desse conjunto varia entre 300 e 400 m2jdia, equivalendo
a cerca de 50 m3 - 55 m3 dhirios de concreto, sendo a mao-de-obra
requerida exclusivamente para a concretagem de uns 20 operarios.
:E aplicavel a pavimentos de ate 16-18 cm de espessura. Quando se
usa essa especie de equipamento, a concretagem se faz quase
sempre faixa-por-faixa, ou seja, na largura maxima equivalente it de
uma fileira de placas - 0 que corresponde a 3,5 m - 4,0 m, no
maximo. A faixa otima econamica de aplicac;;ao do equipamento
vai ate 10.000 m3 de concreto.

o equipamento sobre farmas-trilho (Figura 2) conta com as
seguintes unidades: farmas-trilhos metalicas para contenc;;ao do
concreto fresco, servindo, ao mesmo tempo, como guias para a
movimentac;;ao da unidade de adensamento montada sobre rodas -
distribuidora de concreto, regulavel e com trac;;aopropria, vibradores
de imersao, eixo rotor frontal, vibro-acabadora dotada de bitola
ajustavel, acabadora tubular ou oscilante, de bitola ajustavel; e
serra de disco diamantado. A capacidade do conjunto e normal-
mente superior a 40 m3 de concreto por hora, 0 que pode resultar
em produc;;ao media diaria da ordem de 2.000 m2 ou mais.
Necessita-se de ate 15 a 18 operarios para lidar com 0 equipamento.
A largura de operac;;ao varia de 3 m a 7,5 m, 0 que permite que se
pavimente tanto no sistema faixa-por-faixa quanto na largura
normal de duas placas, isto e, entre 6 m e 7,5 m.

A pavimentadora de farmas deslizantes (Figura 3) reline em uma
so unidade recepc;;ao, distribuic;;ao, regularizac;;ao, adensamento e
terminac;;ao superficial do concreto, dispensando 0 emprego de
farmas fixas. A estrutura e montada sobre chassi de esteiras ou
rodas pneumaticas, havendo ainda urn sistema de controle eletra-
nico de direc;;ao e nivelamento por fio-guia.

A configurac;;ao tfpica desse equipamento e: pavimentadora de
farmas deslizantes, incluindo cac;;amba receptora e distribuidora
regulavel, vibrac;;ao de alta freqllencia, regua acabadora oscilante,
regua finalizadora, desempenadeira mecanica e apalpadores eletra-
nicos; e serra de disco diamantado. Os modelos existentes em nosso

Figura 2

F6rmas-trilhos metillicas para contenc;:aode concreto

pais eram de tamanho medio, de capacidade similar urn pouco
superior ao do equipamento sobre farmas-trilhos descrito anterior-
mente; requerem, no entanto, menor mao-de-obra - cerca de 10
operarios. Hoje, dispae-se de farmas deslizantes de alto rendimen-
to, capazes de executar ate 1,5 km de pavimento por dia de trabalho,
em largura total. Os modelos de grande porte disponiveis aqui
(GOMACO GP-2600 e WIRTGEN SP-500) tern bitola regulavel
(ate 10,5 m, 0 primeiro; ate 6 m, 0 segundo) e podem ser associados
a opcionais, como equipamentos para inserc;;ao de barras de trans-
ferencia e de ligac;;ao.

Constru9ao do pavimento
A produc;;ao do concreto de pavimento pode dar-se em instala-

c;;aesque vao desde as betoneiras manuais de pequeno porte ate as
centrais automaticas, dependendo do volume total de concretagem
e da demanda horaria de concreto, a qual pode variar aproximada-
mente desde 5 m3 a 6 m3 por hora, quando se utiliza equipamento
reduzido, ate 70 m3 por hora ou mais, no caso das pavimentadoras
de farmas deslizantes. Se a produc;;ao requerida for inferior a 10 m3

por hora e preferivel a utilizac;;ao de concreto pre-misturado ou
misturadoras de obra, com capacidade nominal de 750 litros ou
1.000 litros e produc;;ao horaria efetiva de 4 m3 a 6 m3 de concreto.
As mesmas misturadoras podem usinar de 15 m3 a 20 m3 por hora,

Figura 3

Pavimentadora de f6rmas deslizantes de alta produtividade



por descarga lateral. Admite-se 0

retrolanc;:amento - ou seja, postado 0

veiculo de re e a frente do equipamento
- somente quando a passagem dos cami-
nhoes nao prejudicar a qualidade da su-
perficie preparada para receber 0 con-
creto (Figura 5). Deve-se colocar 0 con-
creto de modo que nao sejam formadas
pilhas de grande altura e que se reduza 0

trabalho de espalha-Io, para diminuir a
segregac;:aode seus componentes.

Na pavimentac;:ao com equipamento
reduzido, 0 espalhamento e cornu mente
feito com pas, ancinhos e rodos. Com
o equipamento sobre formas-trilhos 0

melhor resultado e conseguido pelo
espalhamento mecanico, as vezes au-
xiliado por ferramentas manuais. A
pavimentadora de farmas deslizantes
recebe e distribui mecanicamente 0

concreto.
No adensamento do concreto, as bor-

das longitudinais e cantos recebem aten-
c;:aoespecial, que impec;:aa formac;:aode
vazios ou ocos. Os vibradores de imersao
devem ser introduzidos e retirados da
massa 0 mais verticalmente possivel,
nunca se deixando que atinjam 0 fundo
da caixa. Para cada tipo de equipamento,
a sequencia de operac;:oesde adensamen to
e a que se descreve a seguir: a) Equipa-
mento reduzido: aplicac;:aodos vibradores
de imersao, aplicac;:aoda regua vibrat6ria;

b) Equipamento sobre farmas-trilhos: aplicac;:aodos vibradores de
imersao, regularizac;:ao da superficie com 0 eixo rotor frontal ou
dispositivo equivalente, aplicac;:ao da regua vibro-acabadora; c)
Equipamento de farmas deslizantes: a pavimentadora desse tipo faz,
em uma 56 passada, todo 0 conjunto de operac;:oesnecessarias para
adensar 0 concreto.

o equipamento deve ser operado de forma continua, com peque-
no numero de paradas, devendo haver coordenac;:ao entre 0

adensamento e a produc;:ao, 0 transporte, 0 lanc;:amento e 0

espalhamento do concreto, de modo que 0 progresso da pavimen-
tac;:aotenha uniformidade e constancia.

As operac;:oes de acabamento comec;:am enquanto 0 concreto
recem-adensado encontra-se ainda plastico. Verifica-se 0

nivelamento da superficie com uma regua de 3 m de comprimento,
disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento e avan-
c;:ando de cada vez em movimentos de vaivem de, no maximo,
metade de seu comprimento, em toda a largura concretada. Depres-
soes saDimediatamente preenchidas com concreto fresco - jamais
com argamassa ou pasta de cimento -, rasadas e adensadas,
enquanto as saliencias saDcortadas e niveladas. Somente depois das
correc;:oes e assim que 0 brilho superficial devido a umidade
comec;:ara desaparecer e que se procedera ao acabamento final. A
pavimentadora sobre farmas-trilhos executa essa operac;:aocom a
regua acabadora. 0 equipamento de farmas deslizantes produz 0

acabamento com uma regua acabadora oscilante ou fixa, seguida da
regua finalizadora flutuante e da desempenadeira mecanica trans-
versal oscilante - esta, urn avanc;:oem qualidade de acabamento
superficial. Durante e imediatamente ap6s 0 acabamento mecani-
co, procede-se ao acerto das bordas longitudinais e a terminac;:ao
superficial do concreto. 0 acerto das bordas longitudinais e feito no
concreto fresco por corte, aplicando-se para isso desempenadeiras

Unidade pre-
misturadora de
concreto para
grandes
pavimentac;:6es

Lanc;:amento de
concreto com

caminhao basculante

quando acopladas a alimentadores e balanc;:as
dosadoras de agregados e cimento. Outro equi-
pamento muito utilizado, por sua simplicidade,
e a central dosadora, alimentada por
pa-carregadora e que trabalha conjugada com
caminhao-betoneira, podendo produzir ate uns
30 m3 por hora.

Para obras de maior porte, saDutilizadas cen-
trais equipadas com betoneiras do tipo
contracorrente, capazes de fotnecer 50 m3 por
hora de concreto ou mais. 0 equipamento sobre
farmas deslizantes de alto rendimento requer pro-
duc;:aode ate 200 m3 por hora, 0 que envolve urn
planejamento logistico complexo e detalhado (Figura 4).

A medic;:aovolumetrica 56 e admissivel em pequenas obras mas,
mesmo nesses casos, 0 cimento deve ser medido em massa,
admitindo-se que os sacos tenham 50 kg. Deve-se determinar a
curva de inchamento da areia e fazer a correc;:aode seu volume, de
acordo com 0 teor de umidade no instante da mistura. Amistura dos
materiais pode ser por tombamento ou forc;:ada.A primeira usa
misturadoras de eixo horizontal ou inclinado, cujo tambor tern
aletas internas que erguem os materiais, deixando-os cair do ponto
mais alto. As misturadoras forc;:adassaDgeralmente de eixo vertical,
existindo tambem modelos com eixo horizontal, e costumam ser
mais eficientes do que os demais tipos, resultando em economia de
materiais - principalmente de cimento. A qualidade do concreto
produzido, que se avalia pelo grau de homogeneidade, depende nao
apenas do tipo da mistura, mas tambem do tempo de processamento
e da forma como os materiais saDlanc;:adosna misturadora.

o transporte mal executado pode causar alterac;:oesgraves no
concreto, tendo-se como exemplos as de natureza mecanica (segre-
gac;:aodos materiais), fisica (evaporac;:aoda agua) ou quimica Onicio
de pega, por exemplo). 0 meio de transporte mais conveniente e 0

caminhao basculante do tipo dumpcrete, cujo formato e chicanas
internas conservam 0 concreto homogeneo; os caminhoes-betoneiras
tambem saD usuais, para distancias de transporte pequenas. Os
caminhoes basculantes comuns podem ser usados em pequenos
percursos e nao devem ser empregados quando se tratar de concretos
mais umidos ou com baixa porcentagem de agregado graudo. 0
tempo maximo de percurso gira em tomo dos 30 minutos. A
incorporac;:ao de aditivo retardador de pega permite a ampliac;:aodo
tempo entre a mistura do concreto e 0 comec;:oda concretagem,
recomendando-se que este seja inferior a 60 minutos.

A maneira apropriada de pro ceder ao lanc;:amentodo concreto e



de borda curva que arredondam as laterais da faixa concretada e
retiram 0 excesso de material.

A superficie do pavimento deve ser plana e desempenada; entre-
tanto, nao pode ser lisa, 0 que a faria opor baixa resistencia a
derrapagem. A termina<;ao superficial- ultima fase das opera<;aes de
concretagem - procura dar ao pavimento uma certa rugosidade
superficial, que au mente 0 atrito com os pneumaticos, servindo
ainda como uma especie de microdrenagem superficial, que evita a
hidroplanagem produzida por laminas d'agua que causam perda
total de aderencia entre 0 veiculo e a superficie de rolamento.Todos
os processos de termina<;ao superficial produzem estrias retilineas ou
sinuosas no concreto, de profundidade e largura como se queira, com
resultados diferentes no estabelecimento da desejada aderencia e
seguran<;a. Em ordem decrescente de eficacia, os instrumentos em-
pregados sao "pentes" de fios metalicos nao flexiveis; vassouras de
fios metalicos flexiveis; "pentes" de fios de nailon (Figura 6); tubos
cilindricos metalicos providos de mossas e saliencias; vassouras de
pia<;ava e tiras ou faixas de lona. A norma brasileira sugere que em
areas crfticas, como as pistas de aerodromos, a termina<;ao superficial
utilize dispositivos capazes de incrementar a seguran<;a a derrapa-
gem, 0 que remete aos tres ou quatro primeiros tipos citados.

A loca<;ao das se<;aes on de serao abertas as juntas e feita por
medidas topograficas, devendo ser determinadas as posi<;6es futu-
ras por pontos fixos estabelecidos nas duas margens da pista.
Tambem e usual marcar as posi<;aes sobre as farmas estacionarias
(nos equipamentos reduzidos e sobre formas-trilhos) ou por medi-
<;aes sucessivas (nas formas deslizantes); 0 procedimento nao e
desaconselhado, embora deva-se ter bastante cuidado ao faze-lo,
principalmente quando haja barras de transferencia nas juntas
transversais, posto que mila loca<;ao errada pode prejudicar 0

funcionamento do dispositivo de transmissao de carga.
Na constru<;ao da junta transversal de retra<;ao serrada, a

opera<;ao de corte deve dar-se no concreto semi-endurecido,
evitando-se 0 corte no concreto ainda verde, 0 que faz com que
se soltem particulas de agregado graudo, prejudicando 0 acaba-
men to da junta e sua durabilidade. 0 momenta correto para a
aplica<;ao da serra pela primeira vez num pano recem-construido
depende da consistencia do concreto, da permeabilidade da
funda<;ao e da ambiencia. Regra geral, pode-se afirmar com certa
seguran<;a que a abertura da primeira junta de urn trecho rara-
mente se dara antes de 4 a 6 horas nem a mais de 14 a 15 horas
depois do termino da concretagem, sendo essencial estabelecer
urn plano de corte, no qual se fixe esse tempo e a ordem de
abertura das juntas (Figura 7).

As barras de transferencia devem ser obrigatoriamente de a<;o,
lisas e retas e dispostas ao longo das juntas transversais. Uma das
metades e pintada ou engraxada, para impedir a aderencia entre 0

a<;oe 0 concreto. A coloca<;ao das barras de transferencia pode ser
procedida previa ou posteriormente a concretagem. No primeiro
caso, usam-se arma<;aes de apoio para 0 dispositivo - os caranguejos
- que devem ser firmemente afixados a funda<;ao com grampos. 0
outro procedimento exige uma unidade mecanica especial, que
empurra par vibra<;ao as barras no concreto ja pre-adensado e
requer, a seguir, a passagem da regua acabadora.

Com respeito as juntas longitudinais, 0 projeto deve considerar
que equipamento sera empregado na constru<;ao do pavimento. 0
equipamento de pequeno porte forp a execu<;ao faixa-por-faixa,
a qual obriga que a junta longitudinal seja de constru<;ao. Somente
quando 0 equipamento de concretagem possibilitar a constru<;ao
de duas faixas de placas por vez, pelo menos, e que se podera
executar a junta longitudinal de se<;ao enfraquecida. A junta de

Figura 6

"Pentes" com fios flexfveis existentes na pavimentadora permitem a
execu9ao de microcanais sobre 0 concreto para drenagem de agua na
pista
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Figura 7

Plano de corte para abertura
de juntas

constru<;ao de encaixe e obtida pelo usa de formas dotadas de uma
pep afixada ao longo de sua face lateral interna e que tern 0 perfil
do encaixe projetado para fora. Apos a concretagem, retira-se a
forma no tempo adequado, pintando-se a face lateral com material
que impe<;a sua aderencia ao concreto da futura faixa adjacente,
para cuja concretagem ela servira de forma. As pavimentadoras de
formas deslizantes podem executar automaticamente a junta de
encaixe, bastando agregar a forma movel urn dispositivo especial
com 0 perfil projetado. Ja a junta de topo, se aplicavel, requer
somente uma forma longitudinal de face interna retilinea elisa,
sem a adapta<;ao do dispositivo de forma<;ao do encaixe.

As barras de liga<;ao devem ser barras de a<;olimpas e isentas de
oleo ou outras substancias que dificultem sua aderencia ao concre-
to. A coloca<;ao das barras de liga<;ao faz-se antes das opera<;aes de
lan<;amento, espalhamento e adensamento do concreto ou por
inser<;ao posterior, manual ou mecanicamente.

Nas juntas de expansao (ou dilata<;ao) sao empregados sistemas
de fixa<;ao que assegurem a permanencia das barras de transferen-
cia em sua posi<;ao correta durante a concretagem. 0 material de
enchimento da parte inferior da junta devera ass en tar completa-
mente no fundo da caixa e tera furos de diametro levemente maiar
que 0 das barras de transferencia. A parte superior da junta,
destinada a receber 0 material de selagem, sera moldada com 0

emprego de uma pe<;a adicional cujo topo devera ficar nivelado
com a superficie final do pavimento.

A junta transversal de constru<;ao planejada recebe barras de
transferencia, inseridas na forma transversal de espera e com a
metade que ficara livre, apoiada em urn gabarito especial, que evita
o deslocamento da posi<;ao desejada. A junta transversal de cons-
tru<;ao de emergencia dispoe de barras de liga<;ao para evitar 0

aparecimento da fissura de separa<;ao dos dois panos concretados
na mesma placa em dias diferentes.



Figura 8

Limpeza de
sulcos para

aplica'rao de
selante

Figura 9

Checagem de
conforto de rolagem
com perfilografo

Na selagem de juntas (Figura 8), os sulcos destinados a receber
o material selante devem estar limpos e secos, empregando-se
ferramentas com ponta em cinzel que penetre na ranhura das juntas
sem danifica-Ias, vassouras de fios duros e jato de ar comprimido.
A temperatura de aquecimento dos selantes a quente deve ser
suficiente apenas para permitir que eles se tornem momentanea-
mente fluidos e apresentem boa consistencia durante a aplicac;:aoe,
posteriormente, adesividade ao concreto - algo em torno dos 120
- 1400 Celsius. Qualquer material selante moldado in loco nao deve
respingar a superficie nem transbordar. Qualquer excesso devera
ser removido e a superficie limpa do material nela derramado.
Deve-se verificar, antes da colocac;:aodo selante, a obediencia ao
fator de forma do reservatorio como projetado.

Cura
o periodo total de cura sera definido em func;:aodas condic;:oes

ambientais, do tipo de concreto e do trMego, compreendidos 0

periodo inicial, de ate 72 horas apos 0 acabamento final da super-
ficie, e 0 periodo determinado pela especificac;:ao.E possivel abre-
viar 0 periodo de cura final, usando mantas especiais, cura termica
(nao muito viavel para pavimentos dos tipos aqui tratados, a nao ser
os industriais), adensamento a vacuo, associado a algum dos siste-
mas de cura descritos (tambem mais adequado aos pavimentos
industriais) e emprego de aditivos aceleradores de resistencia inicial
do concreto ou de superplastificantes. a maior parte do ano,
predominam no Brasil medias das temperaturas minimas anuais
acima dos 18,5°C - em aproximadamente 94% da area total do Pais
- e, em 6% apenas, da ordem dos 15,5°C, enquanto as medias das
maximas registradas variam de 24°C a 32°C. Isso demonstra que, de

modo geral, a maior parcela de problemas de concretagem devidos
a condic;:oesdesfavoraveis de clima sera ligada a altas temperaturas,
embora em algumas raras ocasioes 0 inverso possa ser observado. A
Referencia 3 traz amplas informac;:oes sobre cuidados especiais de
cura em condic;:oesdesfavoraveis de clima.

Controle de construc;ao
o controle de conforto de rolamento pode ser feito, por exem-

plo, com 0 emprego do perfilografo do tipo California (Figura 9),
ja disponivel no Brasil, que fornece 0 Indice de Perfil, cujo valor se
correlaciona diretamente com essa variavel.

A inspec;:aodo concreto quanto it resistencia mecanica sera feita
preferencialmente pela medic;:aoda resistencia it trac;:aona flexao,
em corpos-de-prova prismaticos confeccionados e curados confor-
me a NBR 5738 e a NBR 12142. A norma brasileira fixa que os lotes
em que se dara a inspec;:aodo concreto nao deverao ter mais de 500
m3 nem corresponder a area pavimentada com mais de
2.500 m2, sendo a amostra por lote de 32 exemplares. 0 caso de
concreto pre-misturado, pede pelo menos urn corpo-de-prova por
caminhao-betoneira.

o controle da espessura das placas de concreto e feito por
medic;:aodireta da altura de testemunhos cilindricos extraidos das
placas de concreto ou por meio de medidas topogrMicas altimetricas.
o lote no qual se fara a verificac;:aodo concreto nao devera ser maior
do que 500 m3 de concreto nem corresponder a mais de 2.500 m2

de area pavimentada, sendo composto por uma amostra de, no
minimo, 6 testemunhos cilindricos, extraidos do pavimento con-
forme a NBR 7680, onde aplicavel, ou de 6 medidas topogrMicas
altimetricas de pontos contidos no lote.

Na aceitac;:aoou rejeic;:aodo pavimento, 0 pavimento sera auto-
maticamente aceito se forem atendidas as seguintes exigencias:

a) Quanto it resistencia do concreto, 0 pavimento sera aceito se,
conforme 0 caso: felM.es,3fC'M.kOU fck.es,3fck

b) Quanto it espessura do concreto, 0 pavimento sera aceito se,
ao mesmo tempo, a maior diferenc;:aentre os valores individuais das
alturas dos testemunhos extraidos for de, no maximo, 1 em; e h =
h, sendo h a espessura de projeto. m

Quando nao se der a aceitac;:aoautomatica, a decisao Ira basear-
se, de comum acordo entre as partes interessadas, em verificac;:oes
suplementares do concreto e revisao do projeto. Se das menciona-
das verificac;:oes concluir-se que as condic;:oes de seguranc;:a sao
satisfeitas, a estrutura sera aceita. Em caso contrario, tomar-se-a
uma das seguintes decisoes: a parte condenada do pavimento sera
demolida e reconstruida; 0 pavimento sera reforc;:ado;0 pavimento
sera aproveitado, com restric;:oesao carregamento ou ao uso.

Execuc;iio de pavimentos de concreto por processo meciinico; NBR 7583: projeto
de revisiio da NB-50/ Associa~ao Brasileira de Normas Tecnicas (AB T), Rio de
Janeiro, 1984.

Projeto de sub-bases para pavimentac;iio de concreto, 2' ed./ Marcia Rocha
Pitta, ABCP, 1983 (ET-29).

Considerac;oes sobre a cura de pavimentos de concreto em dimas quentes /
ABCP, Sao Paulo, 1981.


